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بن الالمختصر في أصول الفقه شرح  2

 اللحام الحنبلي
 

 القارئ:
ََلُم َعَلى َرُسول اهلل َوَعَلى آِلِه وَ بسم اهلل، و   ه َوَمْن َواََله.أصحابِ اْلَحْمد هلل، َوالصَََّلُة َوالسَّ

 اللَُّهمَّ اْغِفر لََنا، َوِلَواِلِديَنا، َوِلَشْيِخَنا، َوِلْلُمْسِلِمين.
َُه اهلل تَ َعاَل -قال املؤلف   :-َرِحم

 ".الترجيحو "✍
أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن رب العاملني، و الرِحن الرحيم، احلمد هلل اهلل بسم  خ:الشي

 م تسليًما كثريًا إل يوم الدين.آله وأصحابه، وسل   حممًدا عبد اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وعلى
 ...ثم أما بعد

َُه اهلل تَ َعاَل - فإن املصنف ألدلة أعقب بعد ذلك احلديث عن االجتهاد، وما يتبع االجتهاد ملا حتدث عن ا -َرِحم
 .وهو التقليد، مث إنه بعدما أهنى احلديث عن االجتهاد وأحكامه شرع يف احلديث عن الرتجيح بني األدلة

َهم اهلل تَ َعاَل -أن أهل العلم  والسبب في إيراده الترجيح بعد اَلجتهاد إن الرتجيح شرط ": ونيقول -َرِحم
-هاد تجعارفًا برتتيب األدلة وال بقواعد الرتجيح بينها، فإنه ال يكون قد توفر فيه شرط اال نتهاد، فمن مل يكُ االج

 ".فهو شرٌط لالجتهاد -كما تقدم معنا
َُهم اهلل تَ َعاَل -ولكن العلماء  ذكروا نكتًة يف سبب تأخري ذكرهم الرتجيح عن االجتهاد مع أنه شرطه،  -َرِحم

وليس التعارض احلقيقي،  دم عليه. قالوا: ألن هذا الرتجيح بني األدلة سببه التعارض يف ذهن اجملتهد،واألول أن يتق
، وإمنا هو يف ذهن اجملتهد، -كما سيأيت معنا قبل قليل-فإن األدلة الشرعية إذا كانت صحيحًة فال تعارض بينها 

هذا الرتجيح يف احلقيقة ليس بني األدلة، وإمنا ملا  ر ألنفال يقع ذلك التعارض إال يف ذهن اجملتهد، فناسب أن يؤخ  
 ظهر للمجتهد من فهم األدلة.

 يتكلمون عن الترجيح بين أمرين: -َرِحَمُهم اهلل تَ َعاَلى-وأهل العلم 
 الرتجيح بني األدلة. -
 الرتجيح بني األقوال. -

 االجتهاد.فهو املراد هنا يف مبحثنا هذا الذي يورد بعد  فأما الترجيح بين األدلة
فهو يف احلقيقة إمنا يكون من العوام، وال يكون من اجملتهدين، فليس للمجتهد أن  وأما الترجيح بين األقوال

ن رجح بني املذاهب، فإن على مَ  يبَ ح بني القولني باعتبار دليلهما؛ ولذا عم ج  رَ ح بني القولني لذاهتما، وإمنا ي ُ يرج  
 جيح بني األدلة، وسيأيت اإلشارة لذلك بعد قليل.املذاهب ال ترجيح بينها، وإمنا الرت 
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 اللحام الحنبلي
 

 القاعدة املشهورة اليت أوردها مجاعة من أهل العلم، ومن أوهلم: أيب حممد بن  إذن نستفيد من هذا األمر
وهو –: "إن فرض اجملتهد الرتجيح بني األدلة، وفرض من سواه واأيب زيد القريواين، وأبو اخلطاب، مث الغزايل أهنم قال

 الرتجيح بني اجملتهدين". ومر معنا يف الدرس املاضي كيف يكون الرتجيح بني اجملتهدين. -امي أو املقلدالع
 أن الرتجيح ال بد أن يكون يف درجته، وذلك أن الواجب  :المسألة األخيرة عندنا في مسألة الترجيح وهي

ا دل الدليل على النسخ، فحينئٍذ يكون ار إل الناسخ منهم دون املنسوخ إذعند وجود دليلني متعارضني أن يصُ 
احلكم الثاين ملغيًّا، مث بعد ذلك يصار إل احلكم باجلمع بينهما إن أمكن؛ ولذلك كل ما أمكن اجلمع بني األدلة، 
فإنه ال يصار إل الرتجيح بينها، وأكثر أهل العلم مجًعا بني األدلة وتقلياًل أو منًعا من الرتجيح بينها هم فقهاء أهل 

حلديث؛ ولذا جتد أن أصحاب اإلمام أِحد أقل ما يكون عندهم الرتجيح بني األدلة، وإمنا اجلمع بني األدلة، وغالب ا
حكم حبديٍث ظاهره الصحة بنكارة وحنوها، وسيأيت اإلشارة لذلك الرتجيح إمنا هو من باب اإلعالل للحديث، فيُ 

 بعد قليل.
 ا من قضية : أن طريقة فقهاء احلديث التوسع فالمقصود جدًّا يف قضية اجلمع، ويف املقابل اإلقالل جدًّ

ًحا أو يتوسع يف الرتجيح بني األدلة، كلما كان ذلك يدل على أنه ترك الرتجيح بني األدلة، وكلما كان املرء مرج  
 إعمال بعض األدلة، وخاصًة إذا كانت األدلة أدلًة نقلية.

 أقول هذا لَم؟ 
أن بعًضا من األصوليني، وبعًضا من الفقهاء من  :و ما نقله أبو الوليد بن رشد ذكرألن بعًضا من أهل العلم وه

أورد كالم أيب  ".إن الرتجيح بني األدلة مقدٌم على اجلمع"تطبيقاهتم كانوا يقدمون الرتجيح على اجلمع، يقولون: 
واب الذي ال حميد عنه أن اجلمع الوليد بن رشد الطويف وقال: "وإن نقله عن بعض الفقهاء واألصوليني، إال أن الص

 بني األدلة يكون مقدًم يف الرتبة على الرتجيح بينها فيجب ذلك".
 ميكن اجلمع، ا ملول: ال يصار إل الرتجيح إال إذ: أن نعلم أنه جيب أن نقإذن أنا قصدي من هذه النقطة 

 أو يكون يعين عدم دقٍة يف القدرة على وما نُقمل عن بعض الفقهاء كما نقله أبو الوليد بن رشد فهو قد يكون خطأً 
 اجلمع بني األدلة، أو حنو ذلك من التوجيهات.

 ،فقال:  أول مسألة أوردها المصنف وهو تعريف الترجيح والرجحان، فبدأ بتعريف الترجيح 
 "."تقديم أحد طريقي الحكم َلختصاصه بقوة في الدَللة✍

 .م أحدمها على اآلخر من باب التقدميقد  صاحلني لكن يُ ؛ أي أن الطريقني مًعا يكونان (تقديم: )قوله
ألن املراد  ؛(طريقي الحكم)والصواب أهنا  (أحد طرفي الحكم)يف بعض النسخ  (أحد طريقي الحكم: )وقوله

والطويف واملصنف كذلك، وهي  أبو اخلطاب( الطريق)بالطريق هو الدليل الذي يؤدي للحكم، وقد استعمل عبارة 
 (.ي الحكميقَ رِ طَ )حة من هذا الكتاب أنه النسخة الصحي
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 اللحام الحنبلي
 

يدخل فيه  الدليل الذي يدل على احلكم، فإن الدليل هو الطريق، وليس كل دليلٍ : قلنا المراد بطريق الحكم
 :بل ال بد له من قيدينالرتجيح، 
 غري صاحٍل  ، فلو كان الدليلللداللة على احلكم أن يكون الطريق أو الدليل صاحلًا بانفراده :القيد األول

بل يكون مردوًدا إذا مل غريه عليه، أول ال يرجح ألنه ليس صاحلًا بنفسه فمن  ؛للداللة على احلكم فال ترجيح به
 .وهذا القيد نبه عليه مجاعة منهم أبو اخلطاب وغريه. يكن صاحلًا
 ارض بينهما، ال بد من أنه ال بد أن يكون طريقا احلكم أن يكونا متعارضني، فال بد من التع: القيد الثاني

التعارض، فحينئٍذ طريقي احلكم ال بد أن يكونا صاحلني للداللة، وأن يكونا متعارضني لكي جيري فيهما الرتجيح، 
 .وهذا واضح. إذ لو مل يكونا متعارضني فال ترجيح

 .م على غريهأي الختصاص ذلك الطريق املقد  ( َلختصاصه): قوله
جيح له والتقدمي باعتبار قوٍة يف الداللة، هذه القوة إما أن تكون من ذات الدليل، أي أن الرت ( بقوة في الدَللة)

أو من أمٍر خارٍج عنه، وهذا الذي يكون منه إما أن يكون يف لفظه، وإما أن يكون يف معناه، وسيتوسع املصنف يف 
 .س القادمذكر القوة يف الداللة اليت يرجح هبا، وهو الذي سنأخذه اليوم إن شاء اهلل والدر 

 ".ورجحاُن الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى"✍
 .طويف طبًعا بني الرتجيح والرجحانق املصنف هنا تبًعا للفر  
 عن التفريق بني الرجحان  اهَ نه ملا أمهل بعض األصوليون أو سَ أ": وسبب التفريق بينهما ما نبه عليه الطوفي

 يف حمل اآلخر، وترتب على ذلك ومههم يف الفرق بني داللة اللفظ، والداللة والرتجيح فإنه استعمل أحد اللفظني
باللفظ، فإذا فرقنا بينهما فإن فائدة التفريق بني الرجحان والرتجيح مثرهتا استخدام اللفظ استخداًما صحيًحا يف داللة 

 .اللفظ على الرجحان، والداللة باللفظ على احلكم
 كون فعاًل من اجملتهد، بينما الرجحان يكون صفًة للدليل، إذن الرتجيح فعل فالرتجيح ي وبناًء على ذلك

 .اجملتهد، والرجحان صفٌة للدليل املقدم
 أي رجحان الدليل على غريه إذا كانا متعارضني.رجحاُن الدليل(؛ : )قول املصنف

أي أقوى من الدليل وى(؛ أقح )أي املستفاد من الدليل املرج  عن كون الظن المستفاد منه(  هو عبارةقال: )
 ح عليه.رج  املح، وذاك ح عليه اآلخر، فيكون هذا هو املرج  املرج  

وهو أن الدليلني املتعارضني ال يصح أن يكونا  :يدلنا على مسألةكون الظن المستفاد( وتعبري املصنف بأنه )
كما سيأيت معنا بعد - األدلة القطعية فاللظنيات، وأما قطعيني، بل ال بد أن يكونا ظنيني، فالرتجيح إمنا جيري بني ا

 .-قليل
 .أي باعتبار أن الرتجيح باعتبار القوة اليت سيأيت تفصيلها وهي القوة يف الداللة( أقوىوقوله: )
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 اللحام الحنبلي
 

 ".وُحكي عن ابن الباقَلني إنكاُر الترجيح في األدلة، كالبينات"✍
عندنا يف هذه اجلملة عدد من ( دلة، كالبيناتوُحكي عن ابن الباقَلني إنكاُر الترجيح في األقول املصنف: )

 :املسائل تتعلق بضبط هذه املسألة
 كالبينات( ما معناها؟ أول هذه المسألة وهي قوله( : 

َُهم اهلل تَ َعاَل -العلماء  يف الفقه ملا تكلموا عن تعارض البينات بني املدعي واملدعى عليه، فإهنم يقولون  -َرِحم
أنه عند التعارض بني البينات فإنه ال ترجح بينٌة على "علم وهو مشهور مذهب أِحد: وهذا هو قول بعض أهل ال

فتتساقط " .يقدمون يرجحون بي نة على بي نة. طبًعا هذا ليس قول احلنابلة، وإمنا احلنابلة "بينة وإمنا تتساقط البينات
 ".لبي نات فيكون كمن ال بي نة لها

 داخل، أم دعوى الخارج؟فحينئٍذ نقول: هل تقدم دعوى ال 
 :وهذا الدليل الذي أورده  .ترجح إحدى البي نتني على األخرىأنه عند تعارض البينات فإنه  والقول الثاني

؛ ألن يف الرتجيح بينها إمهاٌل "إنه ال ترجيح بني البينات بني املدعي واملدعى عليه"املصنف مبينٌّ على قول من يقول: 
– اا الشاهدان، فلو تعارض شاهدان مع شاهدين أحدهم يثبت واآلخر ينفي، أو تعارضلدليٍل اعتربه الشارع ومه

ة دتني تساقطتا، ال نقدم شهادة العشرة على شهاداهشاهدان يثبتان وعشرٌة ينفون، فنقول: إن الش -مبعًًن أصح
 (.كالبيِّناتقوله: ) وإمنا نسقط البينات كمن ال بينة له حينئٍذ. هذا معًن، االثنني. وهذا هو مشهور املذهب

 أن الذين يقولون بإنكار الترجيح ما معناه؟المسألة الثانية عندنا : 
َد تعارٌض بني األدلة فإنه يصار إل التخيري، "الذين ينكرون الرتجيح ال ينكرون التعارض، وإمنا يقولون:  إذا ُوجم

 ."وال يصار إل الرتجيح
 ة إذا تعارضت فإن املستفاد منها ظينٌّ وال يُقد م أحد الظنني على ألن األدلة الظني": ووجهة نظرهم يقولون

كما –. هذا قول من قال. وسيأيت أنه قول "رّي خَ اآلخر على سبيل االنفراد، وإمنا يتخري، فكأهنما قد تساويا عنده فيُ 
 ليس بشيء(.: )-قال املصنف
 :باقَلنيالأن المصنف نسب هذا القول َلبن  المسألة الثالثة. 

أن الباقالين  :واحلقيقة أن ابن الباقالين ال يقوله على إطالق كما نقل ذلك املرداوي، وإمنا نقل عنه املرداوي
: "إذا كان أحد الدليلني املتعارضني من النص؛ أي من الكتاب والسنة، واآلخر ليس نصيًّا وإمنا هو فيقوليفص ل، 

لى حجيته قطعي، وأما إذا كان املتعارضان من األدلة الظنية مثل صي؛ ألن الدليل الدال عقدم الن  قياسيٌّ عقلي فيُ 
. هكذا "أن يتعارض قياسان، فحينئٍذ نقول: ال ترجيح بينهما، فيصار حينئٍذ للتخيري، فال ينظر للرتجيح يف املعاين

 نقله املرداوي يف ]التحبري[.
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 اللحام الحنبلي
 

املعتزيل امللقب جُبعل فهو الذي نُقمل عنه يف  ل عنه إنكار الرتجيح مطلًقا إمنا هو أبو احلسني البصريقم والذي نُ 
 ."عند كل تعارٍض فإنه يصار إل االختيار أو التخيري": ويقولكتب األصول أنه ينكر الرتجيح، 

تقدم، وفعل املأي ليس قول ابن الباقالين بشيء ألنه حكي اإلمجاع عليه ؛ (وليس بشيءقول املصنف: )
بني األدلة،  -رضوان اهلل عليهم–اك عشرات الوقائع اليت رجح فيها الصحابة فإن هن -رضوان اهلل عليهم–الصحابة 

 .وقد موا دلياًل على آخر باعتباراٍت متعددة
 ".وَل مدخَل له في المذاهب من غير تمسك بدليل، خَلفًا لعبد الجبار"✍

، ومسألة بني األقوال واملذاهبح هذه املسألة تتعلق يف أن الرتجيح إمنا يكون بني األدلة، وليس للمجتهد أن يرج  
ا مفردًة يف الرتجيح بني من املسائل اليت طال فيها اجلدل، وقد ألف بعض الفقهاء كتبً  الرتجيح بني املذاهب هي

 .املذاهب
  ُ[ إلمام احلرمني اجلويينترجيح القول احلقت كتاب ]مغيث اخللق يف فم ل  ومن هذه الكتب املفردة اليت أ ،

 أن املذاهب متفاضلة وأن أصح املذاهب إمنا هو مذهب الشافعي". "إن الصواب وقال:
 [إحقاق احلق بإبطال الباطل يف مغيث اخللق] فرد عليه بعض احلنفية وهو سبط بن اجلوزي يف كتاٍب أمساه، 

 ."الصواب أن أرجح املذاهب هو مذهب أيب حنيفة النعمانبل : "وقال وهو مطبوع كذلك بتحقيق الكوثري
ألف مجاعة من املالكية يف ترجيح مذهب مالك على سبيل اإلطالق، وممن ألف يف ذلك وهو كتاب  مث بعدهم

، [انتصار الفقري السالك لرتجيح مذهب اإلمام مالكمطبوع كذلك حممد الراعي األندلسي، فألف كتابًا أمساه ]
 .ف غريهم يف هذاوأل  

 ن بني األدلة:وهذا ال جيوز الرتجيح بني املذاهب، وإمنا الرتجيح يكو 
 .إما األدلة التفصيلية -
 .أو األدلة اإلمجالية -
 وسيأيت تطبيقها  .: إن الدليل الفالين على املسألة أرجح من الدليل الفالينفأما األدلة التفصيلية فنقول

 بعد قليل إن شاء اهلل.
 الية، مثاًل نقول: عمل أهل فإن كتب أصول الفقه مليئة بالرتجيح بني األدلة اإلمج وأما األدلة اإلجمالية

 املدينة هل هو دليٌل أم ليس بدليل؟ فنرجح دلياًل إمجاليًّا مثبًتا أو نافًيا لذاك الدليل.
 فهذا الرتجيح إمنا هو بني األدلة اإلمجالية وبني األدلة التفصيلية يف هذه املسألة بعينها. 

ال جيوز، بل إن أصحاب اإلمام أِحد يشددون يف على سبيل العموم ملذهٍب معني فهذا  وأما الترجيح مطلًقا
هذا الباب. فقد نقل ابن مفلح يف آخر كتاب الفروع أظن يف كتاب ]الردة[ أنه قال: "إن الذي يقول: إن احلق يف 
أحد املذاهب األربعة دون ما عداها أن هذا يستتاب؛ ألن احلق إمنا هو يف الكتاب والسنة، وليس يف اجتهاد أحٍد، 
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يف: قال اهلل، قال رسوله  به، وال جيوز ذلك، وإمنا الصواب مظنٌة للصواب، لكن ال نقول: إنه احلق وجنزمنعم هو 
رب، رتم ومعتحمروٍن كثرية، وال شك أن اجتهادهم فحسب، وإمنا اجتهاد العلماء هم أذكياء العامل، وهم عقالؤه لق

 لكن الصواب إمنا هو يف قال اهلل، قال رسوله.و 
بني املذاهب، وأما الرتجيح املطلق  إذن ال مدخل له يف( وَل مدخَل له في المذاهببقوله: ) هذا ما يتعلق

 الرتجيح بني أدلة املذاهب يف املسائل التفصيلية، أو الرتجيح بني أدلة املذاهب اإلمجالية فيمكن ذلك.
 هذا الكتاب هو يف احلقيقة  : الشيخ تقي الدين له رسالة مجيلة امسها ]القواعد النورانية[على سبيل المثال

رتجيح بني أدلة وقواعد فقهاء أهل احلديث وغريهم من أهل العلم، كما أن له كتابًا آخر يف صحة أصول أهل ال
 .ماملدينة يف التدليل على أصول أهل املدينة يف القرون املفضلة الثالثة األول، وأهنا أصح األدلة مقارنًة بغريه

يصح "يقول:  وبناًء على ذلك، "إن الرتجيح يدخل يف املذاهب"فإنه قال: المعتزلي(  خَلفًا لعبد الجبارقال: )
. "ن مذهب الشافعي أرجح من مذهب أيب حنيفة، أو أن مذهب أيب حنيفة أرجح من مذهب الشافعيإأن تقول: 

املتعلقة بالتعصب وهذا احلقيقة غري صحيح مطلًقا، وهذا هو الذي أدى إل هذا الفهم املغلوط لكثرٍي من األمور 
 اليت ال جتوز.

 ".َل في القطعيات؛ إذ َل غايَة وراء اليقين"و ✍
 .هذه املسألة تتعلق بالدليلني املتعارضني
 :الثَلثة ثم أرجع لكَلم المصنف هاألورد إجماًَل هذه المسألة بتقسيمات

 :عندما يتعارض عندنا دليالن فلها ثالثة أحوال: نقول
 . قطعيني إما أن يكون الدليالن .1
 .وإما أن يكون أحدمها قطعيًّا واآلخر ظنيًّا. 2
 .وإما أن يكون الدليالن ظنيني مًعا. 3

حماٌل وجود التعارض بني األدلة القطعية ال ميكن، ال ميكن : فهذه نقول: ن يكون الدليَلن قطعيينأ: أول حالة
أو قطعي العقل، فكالمها ال ميكن التعارض  كان قطعي النقل،  سواءً  واملراد بالقطعي، أن يتعارض دليالن قطعيان

إنه قطعيٌّ؛ أي قطعيٌّ مطلًقا فيشمل الداللة : قطعي الثبوت والداللة مًعا، فعندما نقول واملراد بقطعي النقلبينهما، 
وهذا واضح مثل األلفاظ . هو من القرآن لكنه ظين الداللةو قد يكون قطعي الثبوت  هوالثبوت يف النقليات؛ ألن

 .رة والعموم فإنه ظين الداللةالظاه
أي ال يقع التعارض يف القطعيات،  ؛(وَل في القطعيات: )وهو الذي ذكره املصنف أواًل فقال هذا األمر األول،

ال ميكن أن يكون يقينان متقاطعان، هو املنتهى ( إذ َل غاية وراء اليقين): ال ميكن أن يقع يف القطعيات، قال
 .اليقني، فال يتعارضا
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يتصور وقوع التعارض، وحينئٍذ فبال إشكال : فنقول :إذا كان أحد الدليلين قطعيًّا واآلخر ظنيًّا: لة الثانيةالحا
وال منازعة أنه يقدم الدليل القطعي على الدليل الظين؛ ألن القطعي ال غاية وراءه يف اليقني وال حيتمل أي احتماٍل 

 .قطعي على الظينرجح عليه غريه، فيجب أن يقدم المن اخلطأ، فال يُ 
سواًء  :هي التي كل حديثنا اليوم وغًدا متعلقة بها وهو وجود التعارض بين الدليلين الظنيين: الحالة الثالثة

 :يالن الظنيانكان الدل
 .كانا نقليني  -
 .أو كانا عقليني -
 .أو أحدمها نقليٌّ واآلخر عقلي -

دلياًل،  ربمَ تُ بعضهم، واالستصالح إن اع   فصاًل كما ذكرن جعلناه دلياًل منفالعقليات مثل القياس واالستحسان إ
واالستدالل، واالستقراء، واألدلة النقلية كالدليل املفهوم ظنًّا من عموم ما يف الكتاب، أو األدلة من السنة وأقوال 

 .الصحابة اليت مل خيالفوا فيها، فكل هذه قد تكون أدلًة ظنية
  من المسائل سأوردها ثم أورد كَلم المصنفعندنا في مسألة تعارض الظنيين عدد: 
 وهو هل يمكن عقًَل يعني بمعنى هل يجوز عقًَل وقوع التعارض بين األدلة الظنية؟ :أول مسألة معنا 

ال يقع التعارض، ولكن الصواب : حكاها الطويف عن األكثر؛ ألن بعًضا من أهل العلم يقول. نعم جيوز: فنقول
 .ني األدلة عقاًل بني األدلة الظنيةأنه ميكن أن يقع التعارض ب

 هل يقع التعارض بين األدلة الظنية أم لم يقع؟: المسألة الثانية في مسألة الوقوع الشرعي 
 جيوز عقاًل وجيوز شرًعا كذلك، لكن هل وقع أم ليس بواقع؟ هل وقع ذلك أم مل يقع؟: قلنا

 :ملخص الكَلم أن الوقوع نقسمه إلى أمرين: نقول
 .حقيقيوقوٌع  -
 .ووقوٌع باعتبار ظن اجملتهد -
 فإن منصوص أِحد والذي عليه عامة أصحابه كما عرب املرداوي أنه ال ميكن أن يقع  فأما في الحقيقة

احلقيقة، ال ميكن أن يتعارضا يف احلقيقة، وإمنا يتعارضان يف ذهن اجملتهد الشريعة يف  تعارض بني دليلني ظنيني يف
 احلقيقة إذا كانا الدليالن صحيحني، أما إذا كان أحدمها مزيًفا؛ مبعًن أنه ضعيف فقد فحسب، وال تعارض هلا يف

 .يقع التعارض ألن الصواب واخلطأ يتعارضان وال شك
 أنه يوجد : هذا موجود، وعليه أكثر أهل العلم. المجتهد ذهنالتعارض باعتبار : أننا نقول: القسم الثاني

 .تهدالتعارض، لكن باعتبار ذهن اجمل
 المسألة المهمة هي الجملة الثانية التي سيوردها المصنف 
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 ."يجوز تعارض عمومين من غير مرجح: قال طائفة من أصحابنا"✍
طيب هذا اجلواز هو جائز . أنه جيوز وجود التعارض بني األدلة الظنية: هذه املسألة الثانية، حنن قلنا قبل قليل

 من غري مرجٍح أم ال بد أن يكون هناك مرجح؟وال شك، لكن هل ميكن أن يوجد التعارض 
َد تعارض بني دليلني ظنيني يف ذهن اجملتهد نقول، ال يف حقيقة األمر،   :فإن له حالتينإذن إذا ُوجم

  َد مرجح فهو الذي إما أن يكون له مرجح، بينهما مرجح يرجح أحد الدليلني على اآلخر أو ال، فإن ُوجم
 .ء أنه جائزامة األصوليني والفقهاعليه ع
 وأما إذا مل يوجد هناك مرجح ففيه قوالن. 
 هل يوجد دليل بَل مرجح؟  

 :فيه قوالنف
يعين  ؛(يجوز تعارض عمومين من غير مرجحٍ : قال طائفٌة من أصحابنا: )أورده املصنف قال :القول األول -

لقول قال به من أصحاب أِحد هذا ا. جيوز أن يتعارض عمومان وال يوجد مرجح يرجح أحد الدليلني على اآلخر
بالعكس قال به كثري من أصحاب أِحد وليس بعض أصحاب أِحد منهم القاضي، وأبو الربكات، واملوفق، والطويف، 

 .ميكن أن يوجد تعارض بال مرجح: كلهم يقولون  ومجاعة
 إذا ُوِجَد تعارض بَل مرجح فما الذي يفعل؟: قبل أن ننتقل للقول الثاني  

 :وال حكيت في المذهبفيه أربعة أق
 لعدم وجود املرجح ؛إنه يتخري ما شاء من القولني :قيل. 
 اقطان وحينئٍذ ال بد أن يبحث عن دليٍل ثالث ولو باالستمساك بالرباءة األصلية، أو ستإن القولني ي: وقيل

 .وهذا مال له أبو اخلطاب. بدليل العقل األصلي
 له مذهب، وحينئٍذ إذا توقف فإنه يقلد غريه يف هذه املسألةأنه يتوقف يف املسألة وال يكون  :وقيل. 
 قال وكأنه مال هلذا [نبذة يف أصول الفقه]الطويف يف رسالٍة صغريٍة له مساها  ل بهوهو قوٌل رابع قا :وقيل ،

ألحوط وهو أنه يذهب ملا هو فيه أدٌب مع الشارع؛ فإن كان من باب العبادات فإنه ميتثل العبادة، فيأخذ با: "القول
هذه أتى . "اإلتيان هبا، وإن كان يف باب املعامالت فإن األصل يف املعامالت اإلباحة، فينظر ما فيه األصلح للعباد

 .به الطويف ومل يسبق إليها من أصحاب أِحد
 هل جيوز التعارض بني الدليلني الظنيني من غري مرجح؟: إذن هذا القول األول يف مسألة

هو نفس معًن تعارض الدليلني ( عمومين) بتعبريه ( يجوز تعارض عمومين)املصنف بأنه  تعبري: قبل أن أنتقل
الظنيني؛ ألنه مر معنا قدميًا أن داللة العام على أفراده إمنا هي داللٌة ظنية، وليست داللًة قطعية إال خالف بعض 

امة العلماء يذكرون أن داللة العام احلنفية ومن وافقهم يف أن داللة العام على أفراده قطعية وهذا ضعيف، وأن ع
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ألهنما  (العمومين) أي دليلني ظنيني، عرب ب( يجوز تعارض عمومين: )على أفراده إمنا هي ظنية، فقول املصنف
 .دليلني ظنيني نقليني، فالعموم إمنا يوصف به الدليل النقلي، وأما العقلي فمن باب أول وال شك

 وهذا القول الثاين
َل يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه : اله أبو بكر الخَللوالصواب ما ق"✍

 ".ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به
هذا القول الثاين يف املسألة، وهو أنه مينع من جواز وجود دليلني نقليني متعارضني من غري والصواب( قوله: )

اعة من أصحاب أِحد، وهو ظاهر احلقيقة عند التحقيق مرجٍح ألحدمها. وهذا القول جزم به املصنف، وجزم به مج
هو ظاهر تطبيقهم، فال يوجد مسألة ذكروا فيها أن هناك دليلني قد تعارضا من غري مرجح، بل إهنم يقولون: أنه ال 
ميكن التعارض يف حقيقة األمر، وإمنا يف ذهن اجملتهد. وظاهر كالم أِحد النص على ذلك، فإن أِحد يف كثري من 

 ائل اليت سيأيت النص عليها ظاهر كالمه يدل على هذا األمر.مس
َل يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه : قاله أبو بكر الخَلل والصواب ماقال: )

الذي نقله املصنف عن أيب بكر اخلالل احلقيقة أنه ليس نص كالمه،  هذا القول( م بهدَّ قَ ليس مع أحدهما ترجيح ي ُ 
 -َصل ى اهلل َعَلي هم َوَسل م- أجد عن رسول اهلل : "مل]العلم[ ها هو مفهوم كالمه، فإن نص كالمه قال يف كتابوإمن

 . هذا هو نص كالم أيب بكر اخلالل."حديثًا متضادًّا إال له وجهان: أحدمها إسناٌد جيد، واآلخر إسناٌد ضعيف
كالم أيب بكر اخلالل، فقال: إن معًن كالمه. مث ذكر املصنف هو فهم القاضي أيب يعلى ل هوالنقل الذي نقل

 الكالم املتقدم، فهو فهم القاضي وليس نص كالم أيب بكر اخلالل.
( ؛ إما لكذب الناقلاطلٌ بأي اخلربين )( المتعارضين أحدفمث ذكر املصنف معًن كالم أيب بكر اخلالل قال: )

هذا أيًضا يدخل ( ما في النقليات ه بوجهٍ أو خطئِ كذلك )  ( ليس معناه التعمد، بل يكون اخلطأ: )كذبطبًعا قوله
أت، وليس معناها جمرد يف معًن الكذب، تعرفون أن لفظة الكذب يف لغة قريش معناها اخلطأ، كذبت فقط أخط

 املصنف هنا مجيع بني الكذب واخلطأ، فيكون شامل األمرين. نالتعمد، لك
 .فهم من الدليلي يف الأ (أو خطأ الناظر في النظرياته: )قول
ل لنا النص على الناسخ فحينئٍذ حنكم على أن قَ ن   بأن يوجد هناك نسٌخ ولكن مل ي ُ ( أو لبطَلن حكمه بالنسخ)

 .أحد الدليلني ناسٌخ لآلخر، لكن من شرطه ثبوت تقدم أحد الدليلني على اآلخر
الرِحن بن مهدي عن  أن أِحد سأل عبد: إن نص أِحد يدل على ذلك، فقد جاء يف مسائل صاحل: قلت لك

لك سأل حيىي بن سعيد القطان شيخه فأجابه عن بعضها مث قال عد ذببعض األحاديث املتعارضة فلم جيبه، مث إنه 
أِحد ملا ذكر هذه األحاديث ووجه اجلمع بينها قال: "ال تضرب األحاديث بعضها ببعٍض يعطى كل حديٍث وجهه" 

 أن يوجد التعارض من غري مرجح، بل ال بد أن يكون هناك مرجح.فهذا يدلنا على أن أِحد ال يرى أنه ميكن 
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 اللفظي. ذكر املرجحات، نبدأ بالرتجيح بدأ يف
 ."فالترجيح اللفظي إما من جهة السند، أو المتن، أو مدلول اللفظ، أو أمر خارج"✍

 بدأ يتكلم عن الترجيح وقسمه إلى نوعين: 
 الرتجيح اللفظي. -
 واملعنوي. -
  املعًن والعلة يثيرجع حلواملعنوي. 

 أمور: بدأ أوًَل ما يتعلق باللفظ، وأرجعه إلى أربعة 
 .أواًل: من جهة السنة 
 .واملنت 
 .مث املدلول 
 .مث أمٌر خارج 
 .نبدأ باألول اليوم وهو السند 

 : أي بالطريق الذي وصلنا الدليل به. هذا هو املراد بالسند.والمقصود بالسند
 ".م األكثر رواًة على األقلاألول، فيقد" ✍

 يعين الرتجيح اللفظي من جهة السند. األول(؛قوله: )
أو خربًا منقواًل  -َصل ى اهلل َعَلي هم َوَسل م-يعين أن احلديث أو اخلرب سواء كان حديث عن النيب  م(؛دَّ قَ : )ي ُ قوله

ميكن اجلمع بني القولني أو بني  إذا تعارض عن الصحايب الواحد قوالن ومل -رضوان اهلل عليهم–عن أصحابه 
 احلديثني فإنه يُقد م. 

 :معنى التقديم نستفيد منه أمرين
 إما إلغاء الدليل اآلخر إذا كان الدليالن ال ميكن اجلمع بينهما بأن كان أحدمها مثبًتا حلكم، األمر األول :

 .له واآلخر مثبًتا حلكم خمالفٍ 
 يف أمٍر آخر وهو يف مسائل اختالف التنوع، فإن من قواعد اإلمام  وهو الرتجيح باألكثر ونستفيد من ذلك

ما كان من باب اختالف التنوع، فإن كل ما جاء يكون جائزًا، لكن يرجح ويقد م بعض صور أِحد خاصة أن 
ة مثل اختالف التنوع على غريه باعتبار كثرة الناقلني، وباعتبار عدد من األمور املتعلقة أيًضا بالرتجيحات اللفظي

 قدم على غريه.صحة اإلسناد، ورواية األوثق، فيُ 
 :صيغ دعاء االستفتاح وهذه تطبيقاتها كثيرة منها على سبيل المثال. 
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 اللحام الحنبلي
 

 صيغ التحميد بعد التسميع، هل يقول: ربنا ولك احلمد. أو اللهم ربنا ولك ومنها على سبيل المثال :
لك احلمد" و ثال عبد اهلل وغريه يقول: "ربنا املتار أِحد كما من احلمد، أم يقول: ربنا ولك احلمد؟ صيغها أربع، واخ

 ألهنا أصحها إسناًدا، وأكثرها رواًة، أو أكثر الرواة عليها.بدون )اللهم( بالواو 
 يف صيغة التسبيح يف الركوع والسجود، وصيغة االستغفار يف اجللسة بني السجدتني،  :ومن ذلك أيًضا

 ة اإلبراهيمية وهكذا.وصيغة التحيات، وصيغة الصال
إذن فالتقدمي أحيانًا يكون بإلغاء الدليل اآلخر بالكلية وعدم إعماله، وأحيانًا يكون بالتقدمي جبعله أفضل من 

 التنوع. الفغريه إذا كان من باب اخت
ًة تارًة (؛ أي األكثر رواًة باحلديث، األكثر روااألكثر رواةً ) عرب املصنف ب (األكثر رواًة على األقلقوله: )

يكونون هم الصحابة وهو األكثر بأن ينظر لألكثرية باعتبار الصحابة، نقول: رواه مخسٌة، عشرٌة، عشرون صحابيًّا، 
د الصحابة ال ننظر له إال يف حالة واحدة، إذا كان االختالف على الصحايب، فنقول: رواه مخسٌة عن فالن ع  ن ب َ مَ 

أصحاب قتادة، باعتبار أن شعبة من  ووه كذا، أو أصحاب قتادةعبة ر بكذا كأن نقول مثاًل: أغلب أصحاب ش
أغلب أصحاب قتادة رووه كذا، وبعض أصحاب قتادة من القلة رووه كذا، فاألصل باعتبار الكثرة والقلة الصحابة، 

 .االختالف على شيخهم فننظر األكثروميكن تطبيقه على غريه من رواة اإلسناد إذا كان 
، ويكفيك أن تنظر يف كتاب [العلل]كثر واألقل. هذه طريقة احملدثني، وأنت إذا نظرت يف والتقدمي باعتبار األ

جملًدا جتد أنه كثريًا ما يرجح بني األحاديث باعتبار  ةع يف حنٍو من أكثر من مخسة عشر بم ]العلل[ للدار قطين الذي طُ 
، يذرواية عبد اهلل، ومن رواية املرو ت له من كثرة الرواة، وكذلك يف علل األئمة املتقدمني كأِحد األجزاء اليت طبع

وما اختاره اخلالل يف كتابه ]العلل[، وانتخبه عنه ابن قدامة، واملطبوع إمنا هو منتخب ابن قدامة، وأما كتاب ]العلل[ 
للخالل فإنه مفقود عن أِحد، وكذلك العلل عن غريه من أهل العلم الذين نقمل عنهم كالبخاري فيما نقله عنه 

ا. الرت   مذي يف ]العلل الكبري[، وغريه من أهل العلم جتد الرتجيح باألكثرية على الرواة على األقل كثري جدًّ
ا.  هذا القول األول يف املسألة نص عليه أِحد وأصحاب أِحد، واألمثلة عن أِحد يف هذا كثرية جدًّا جدًّا جدًّ

 شيٍء تذهب في صَلة الوتر تسلم في قال مهنا: سألت عبد اهلل: ألي " :أضرب لك مثاًَل واحًدا
َصلَّى اهلل َعَلْيِه -ركعتين؟ قال: نعم، قلت: ألي شيء؟ قال: ألن األحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي ال

أن لكم بالرتجيح حبيث اختالف التنوع أن الركعتني أول من  فهنا أِحد رجح كما عربت في الركعتين". -َوَسلَّم
هذا عن أِحد أكثر من و  .جيح إمنا هو باعتبار كثرة الرواةتسليمٍة واحدة، وهذا الرت بات يسلم أو أن يسرد ثالث ركع

 أن حيصى.
 :من ترجيحات فقهاء أصحاب أحمد بناًء على هذا القول قبل أن ننتقل إلى القول الثاني منها



 

 

 

 

13 
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 اللحام الحنبلي
 

ايعين  - القاضي في ]التعليقة[ - تكبريات الزوائد يف لاملا جاء يف قضية  -أعطيك بعض أمثلتها لكن كثرية جدًّ
صالة العيدين واختالف الرواية فيه رجح القاضي أهنا سبٌع يف األول مع تكبرية اإلحرام، ومخٌس يف الثانية. قال: 

َي اهلل َعن  هُ -عائشة و  بن عبد اهلل عن أبيه عن جده،ثري ألهنا أكثر رواًة رواها ابن عمر وعمرو بن شعيب، وك" م َرضم
 ".عة أول، ورواية اجلما-أمجعني

"إنه قد روى نقض الوضوء مجاعة من  أبو الخطاب أيًضا في مسألة نقض الوضوء من مس الذكر، قال: -
 ."الصحابة، والذي روى عدم النقض إمنا هو طلٌق، فرواية اجلماعة مقدمٌة على رواية الفذ

ا، وعامة أصحاب أِحد مل نقل: مجيع أصحاب أِحد على  ذلك، بل إن ابن القيم وهكذا التطبيق هبا كثري جدًّ
 .لكن يف هناك خالف سيورده املصنف حكاه اتفاقًا، [هتذيب هتذيب السنن]يف شرحه على 

، مث إن ابن القيم [سنن أيب داود]وأنا مسيت الكتاب ]هتذيب هتذيب السنن[ هو كذلك؛ ألن املنذر هذ ب 
]هتذيب التهذيب[، فاملوجود هو ل شرحه  غري مفرد، مث شرحه، طُبمع [هتذيب التهذيب]، ولكن [التهذيب]هذ ب 

 .[هتذيب هتذيب السنن]احلقيقة شرٌح على 
د حبمد املنذر له ]هتذيب السنن[ هذا موجود ومطبوع، وله شرٌح على ]هتذيب السنن[، كان يُ  ظن أنه مفقود ُوجم

نذر على هتذيب السنن[، وابن اهلل قريًبا، وعمل عليه بعض الفضالء، ولعله خيرج إن شاء اهلل يف فرتٍة قريبة ]شرح امل
 هتذيب التهذيب[. ]القيم ينقل منه كثريًا يف شرحه ل

 هذا القول الثاين وهو أنه ال يرجح بكثرة الرواة، وإمنا يكون  .(خَلًفا للكرخيل املصنف: )ا: قالقول الثاني
 بال مرجح. ا آخر، أو يكون تعارضً تعارض حينئٍذ يبحث عن مرجحٍ 

يعلى، فإنه قد  ايف احلقيقة تبعوا فيها القاضي أبنف للكرخي، وهذا النسبة للكرخي هم نسب هذا القول املص
نسب ذلك للكرخي، ونسبه ابن عقيل لبعض الشافعية، ويف نسبته للكرخي نظر، فقد ذكر الطويف أن هذا القول 

أحسب على خالفه". إمنا هو حمكيٌّ عن بعض أصحاب أيب حنيفة، أو عن بعض احلنفية، مث قال: "وأكثرهم فيما 
يعين حيكي عن أصحاب  ا"؛وقال الطويف: "إن بعض احلنفية يقول: الكرخي حيكي الرتجيح بكثرة الرواة عن أصحابن

. فهو ليس قواًل للكرخي. واملسألة حتتاج إل الرجوع "وأن الكرخي قال: وقيل"أيب حنيفة أهنم يرجحون بالكثرة، 
 لكتب الكرخي وكتب احلنفية.

 ."م رواية األقل األوثق على األكثر قوَلنوفي تقدي"✍
ح برواية األكثر، فإذا تعارضت رواية رج  إنه يُ  هذه المسألة مفرعة على المسألة السابقة وهو أننا إذا قلنا:

 األكثر مع رواية األوثق بأن كان هناك أوثق عارض رواية أكثر ثقات لكنهم دونه يف الثقة، فأيهما يقدم؟
 :أي قوالن يف مذهب أِحد قوَلن(فيها قال املصنف: )
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 اللحام الحنبلي
 

 َهُ اهلل تَ َعاَل -: أنه يقدم قول األكثر. ذكر ابن مفلح أحد هذين القولين : أن هذا ظاهر كالم أصحاب -َرِحم
أِحد؛ ألهنم أطلقوا فقالوا: إن رواية األكثر مقدمٌة على رواية األقل، ومل يستثنوا إذا كان األقل أوثق. وهذا القول هو 

َُه اهلل تَ َعاَل -أِحد، فإن أِحد ظاهر كالم   .سائلاملقد قدم رواية األكثر على رواية األوثق يف كثرٍي من  -َرِحم
، قال: أتذهب إليه؟ قال: نعم، فقلت: وأن أبا بكر األثرم سأل أِحد عن حديث أيب سعيد يف السه من ذلك:

ة كابن عجالن، وعبد العزيز بن أيب سلمة، فرجح ر به مالك، وقد أسنده عدصَ إهنم خيتلفون يف إسناده، فقال: إمنا قَ 
أِحد رواية األكثر على رواية األوثق وهو مالك، وكان يقدم مالًكا كثريًا على أِحد كما ال خيفى. وهناك أيًضا كثري 

 من الروايات قدم فيها أِحد رواية األكثر.
قة عامل احلديث وليس الفقيه، وهذا هو والصواب احلقيقة أن هذا ليس على إطالق، وإمنا هو خيتلف باعتبار ذائ

فإن علماء احلديث الصيارفة الكبار هؤالء كأِحد وحيىي  ؛ل اليت يسميها العلماء بالصيارفةمبحث العلل، دقة العل
بن سعيد القطان، وحيىي بن سعيد األنصاري كذلك، وحيىي بن معني، وعلي بن املديين، وعبد الرِحن بن مهدي، مث 

قطين، وابن خزمية، والذين تكلموا يف العلل، كل هؤالء األكابر هلم ذائقة يف معرفة أي الطريقني  جاء بعدهم الدار
يكون مقدًما؟ نعم، غالًبا ما يقدمون رواية األكثر، ولكن ليس على سبيل اإلطالق، فإهنم يف بعض األحيان يقدمون 

ماعة، ولكن خلينا نقول: إن هذه القاعدة رواية شخٍص لكونه أوثق من غريه يف فالن، فيقدمونه وإن عارضه اجل
 قاعدة أغلبية وليست قاعدًة كلية.

 القول الثاين وهو تقدمي رواية األوثق مطلًقا. وهذه الرواية ذكر  :(فيها قوَلنقال: ) والقول الثاني طبًعا ألن
الثقة على ووجه كوهنا قياس مذهب أِحد ألن مذهب أِحد يقدم رواية  .أهنا هي قياس مذهب أِحد :أبو الربكات

 واحلقيقة أن ذلك ليس على إطالقرواية الضعيف، مع احتجاجه باحلديث الضعيف، فحينئٍذ يقول: هذا هو املقدم، 
 .، وإمنا كما ذكرت لك، وهذه ملكةالقول األول والثاين

ف[، فقد أشار يف منهم ابن القيم يف كتابه ]املنار املنيوهذه امللكة يف معرفة العلل نبه عليها بعض أهل العلم 
أن الذي يرتاض يف علم احلديث ويقرأ نصه أواًل وأخريًا، ويعتين بأسانيده، ويعرف كالم أهل  :كتابه ]املنار املنيف[

العلم فيهم، وينظر تعليلهم، فإنه تكون له ذائقة قد ال يستطيع أحيانًا أن مييز هذه الذائقة. مثل الصرييف الذي يرى 
، أو أنه هذا عيار كذا أو كذا، مع أنه ال يستطيع أن يثبت لك ذلك بأموٍر منطقية الذهب ويقول لك: هذا مقلد

 هذه الذائقة تكتسب بالتجربة. ،معينة، وإمنا هي ذائقٌة له مرتبة بطريقةٍ 
قلت لك: إن ]املنار املنيف[ البن القيم بناه على قضية هذه امللكة اليت يستطيع هبا طالب العلم واحلديث أن 
يعرف احلديث أهو خرج من مشكاة النبوة مبجرد مساعه لنص احلديث أحيانًا، وأحيانًا مبعرفته األسانيد بشرط أن 

بعض الناس يف طريق أو طريقني ويكتفي باحلكم على ينظر كما يعين   ته طريق أو طريقنييكون حاصرًا هلا، ال مبعرف
 احلديث.
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 اللحام الحنبلي
 

 فطنة والورع والعلم والضبط ونحو ذلك".ويرجح بزيادة الثقة وال"✍
 كما عرب به أيب اخلطاب  :هذه المسألة وهو الترجيح بين األدلة باعتبار أحوال الرواة. 

بزيادة (، قوله: )بزيادة الثقةدلة النقلية باعتبار السند الناقل له )(؛ أي ويرجح بني األ: )ويرجحيقول املصنف
نتبه هلذا جيب أن ن- ه، ال أنه روى زيادًة يف احلديث؛ أي بزيادة املوثوقية يف الراوي بأن يكون أوثق من غري الثقة(

غريه. وهذا هو ن أوثق من أي بكون الراوي أكثر ثقًة، ويكو  بزيادة الثقة(فقول املصنف: ) -الفهم الذي ليس مراًدا
َهُ اهلل تَ َعاَل -فإن أِحد  ؛الذي عليه نص أِحد ث د  ملا ذكر حديث شعبة عن قتادة عن أنه مسع جابر بن زيٍد حيَُ  -َرِحم

ِحد ذكر اإلمام أ« بلْ كَ الْ ض وَ ائِ حَ الْ  ةُ أَ رْ مَ ة الْ ََل ع الصَّ طَ قْ ي َ »قال:  -َصل ى اهلل َعَلي هم َوَسل م-عن ابن عباٍس أن النيب 
ورفعه، مع أن شعبة ثقة، بل هو أمري املؤمنني يف احلديث، وهو وقتادة كالمها  أن شعبة روى هذا احلديث عن قتادة
ليس على سبيل اإلطالق، لكنه قال أِحد قال: "رفعه شعبة، ولكن هشاًما لكن كوفيون، فهو من أوثق الناس قتادة، 

ل: "كان هشاٌم حافظًا"؛ أي قال أِحد: "كان هشاٌم هشام مل يرفع ذلك وهو هشام الدستوائي، قا .مل يرفعه"
 حافظًا".
 أن أِحد كان يقدم هشاًما على شعبة، فقال: "رأيت أِحد أكثر : و زرعة الدمشقي في تاريخهبوقد ذكر أ

أن من كان أوثق يف رجل، أو أوثق مطلًقا  وهذا يدلنا علىتقدميًا هلشام يف قتادة لضبطه، وقلة االختالف عنه". 
 قدم على غريه يف روايته. ه يُ فإن

أشد ن فيدخل عليه اخلطأ. هذا املراد بكونه )ق  لَ يعين بكونه أكثر فطنة وأشد فطنًة لكيال ي ُ  (والفطنةقوله: )
 فطنًة(.

تعبري املصنف بالورع مبعًن أنه يكون أكثر ورًعا وديانة، وكما أن الورع والتقى مرجٌح يف الفتوى،  )والورع(قوله: 
ة، وتعلم أن أصحاب احلديث هلم شرط بعضهم الذين يسعون للبحث عن أوثق األسانيد فكذلك مرجٌح يف الرواي

وأصحها هلم شرط يف قضية الورع، ال أهنم يردون احلديث، وإمنا يريدون الوصول لألعلى، ال يقبلون الرواية عمن 
ا. هذا قول ،كان دون ذلك ورع  املصنف يف الورع. ذلك من باب الورع، وأخبار أهل العلم يف ذلك كثرية جدًّ

 بن عقيل  ادين مطلًقا، بينما قيده أبو الوف: ظاهر كالم أهل العلم أن املراد بالورع الورع يف اللكن هنا مسألة
بأن املراد بالورع هنا الورع يف احلديث؛ أي يف رواية احلديث بأن يكون متخوفًا من روايته، مثل ما جاء عن أنس أنه 

ف من روايته، ولكن ظاهر كالم األصوليني من أصحاب أِحد وغريهم: أن الورع باعتبار كان يتورع من روايته وخيا
 الورع يف الديانة مطلًقا.

له؛ أي تقدمي الراوي قَ ( يعين علم الناقل بأن الناقل العامل غري الناقل غري املعروف بالعلم، وهذا ن َ والعلمقوله: )
أبو حممد التميمي عن أِحد وأنه أحد املرجحات عن أِحد،  هُ لَ قَ املعروف بالعلم أنه مقدٌم على غريه من الثقات. ن َ 

 ."أن األشد علًما يكون مقدًما على غريه"وذكر القاضي أن أِحد نص عليه، مث ذكر روايًة عن أِحد يف ذلك: 
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 اللحام الحنبلي
 

 ا التي قيل: سلسلة الذهب  ينبني على ذلك المسألة المشهورة جدًّ
 .يث اليت رواها أِحدوهي األحاد [سلسلة الذهب]اليت ألف فيها ابن حجر 

 .]سلسلة الذهب[ عند احملدثني هي نافع عن مالك من -
 هي أِحد عن الشافعي عن مالك. :وسلسلة الذهب عند الفقهاء -

فٍع، عن ابن عمر. فإهنا تكون هي ان ، عن الشافعي، عن مالٍك، عنا اجتمعت السلسلتان بأن روى أِحدفإذ
أنه مل يروى هبذا اإلسناد إال أربعة أحاديث فقط، مل يصلنا إال أربعة أحاديث، سلسلة الذهب الكاملة، وقد قيل: 

ا انقطعتمن رواية الشافعي مل تصل،  نعم، قد يكون رويت، لكن مل تصلنا؛ ألن ]املوطأ[  ،منذ قرون طويلة جدًّ
على انقطاع رواية  ممن نص على انقطاعها إسناًدا نص على ذلك ابن حجر العسقالين احلافظ يف معجمه، فقد نص

دت يف املسند. بعض األ ل الشافعي  ذكرت يتديث الاح]املوطأ[ وأهنا مل تروى ال يف أثبات وال يف غريها، وإمنا هي ُوجم
 .[املسند]بعضها يف خارج يكون لك قبل قليل، وقد 

ألعلم باللغة، ( أي ضبط الرواية، وكونه أضبط وهذا واضح، مث أيًضا باعتبار االضبط) ( املراد بوالضبطقوله: )
ضبطهم هلا، أِحد بن لم األعلم باللغة بنحوها وصرفها مثل رواية علماء اللغة كالكسائي وحنوهم تكون مقدمة قد  فيُ 

مل يسبقه غريه،  فذكر ضبطًا يف ألفاظٍ  -َصل ى اهلل َعَلي هم َوَسل م-فارس اإلمام اللغوي ألف كتابًا أسنده يف أمساء النيب 
 علماء اللغة.ملنقولة من طريق بعض لفاظ اومثله أيًضا يف بعض األ

 ".وبأنه أشهر بأحدها"✍
 (؛ أي أشهر بأحد األمور السابقة اليت يرجح فيها حال الراوي.أشهر بأحدهابأنه قوله: )
 "وبكونه أحسن سياقًا".✍

واآلخر  أحسن سياقًا للحديث، فيكون أحد الراويني ساق احلديث سياقًة كاملةً تامًة، يعين( : )أحسن سياقًاقوله
، ومنهم ونابن مفلح كثري  واتبع نمل يوردها كاملة، وهذا املرجح أورده القاضي أبو يعلى وابن عقيل وابن مفلح والذي

 املصنف.
َي اهلل َعن هُ -إن حديث جابر  مثلوا لذلك قالوا: إذا عارض  -َصل ى اهلل َعَلي هم َوَسل م-يف صفة حج النيب  -َرضم

م عليه  َي اهلل َعن هُ -حديث جابر؛ ألن جابر غريه من األحاديث ُقد  -كان أحسن سياقًا يف صفة حج النيب   -َرضم
من املدينة إل قفوله  -َصل ى اهلل َعَلي هم َوَسل م-اًل من حني خروج النيب فقد وصفها وصًفا مفص   -َصل ى اهلل َعَلي هم َوَسل م

هو تقدمي حديث جابر يف حجة النيب يف ذلك  مثالك أشهر ، فلذل-َعَلي هم الص اَلة َوالس اَلم-ه كَ سُ إليها وقد قضى نُ 
على غريه، وكالم أهل العلم يف تقدمي حديث جابر كثري؛ يعين كثريًا ما يعلل به كثري من  -َصل ى اهلل َعَلي هم َوَسل م-

 الفقهاء من املذاهب.
 ".وباعتماده على حفظه َل نسخة سمع منها"✍
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على حفظه، ال على نسخة  ( يعين معتمًداعلى حفظهث أو اخلرب )أي باعتماد راوي احلدي وباعتماده(؛قوله: )
ال أنه حيدث هو حيد ث املتلقي من كتاب، وهذا بناًء على أن احلفظ يكون أدق  -انظر–ال أنه حيدث  ؛مسع منها

 من الكتابة؛ ألن الكتابة قد تكون حيدث فيها تغيري، وحيدث فيها تبديل. 
نسبه القاضي للجرجاين فقط، وجزم به، وهذا القول الذي جزم به املصنف  هذا القول الذي أورده املصنف جزم

. ومها الصواب عدم الرتجيح بني ما نقله احملدث من حفظه، وما نقله من كتاب"القاضي خبالف ذلك، وقال: 
نص أن أِحد "، ومث ل بذلك قال: "سواء؛ سواًء مسعه من كتاب، أو مل يسمعه من كتاب، فاحلكم يف احلالني سواء

 ".على ذلك
َي اهلل َعن هُ -وذكر أن اإلمام أِحد ملا ذكر أحاديث الدباغ عارضها حبديث عبد اهلل بن عكيم  ، وحديث -َرضم

، فدل على أنه ال ترجيح مبجرد أنه عا فقدم حديث الكتاب على حديث السم كان عن كتاب،عبد اهلل بن عكيم  
 مساٌع على كتاب بل مها سواء.

 ".َل خط رٍ كْ وعلى ذِ "✍
 ( احلقيقة أن املصنف عرب بذلك، لكن رمبا العبارة حتتاج إل بعض التوضيح.على ذكٍر َل خطو قوله: )

كر م يف األحاديث املتعارضة ما تُ ُلق ي عن طريق الذ  د  قَ (؛ أي ي ُ وعلى ذكٍر َل على خطمعًن قول املصنف: )
 فإن له حالتني:  اللفظي من الشيخ، ال ما قرئ عليه من خطه، فلو أن التلميذ يريد أن يتحمل عن شيخه

 إما أن يقول: مسعته وقد تكلم.  -
 أو قرئ عليه فأقر من كتاٍب كتبه هو، وعليه خطه.  -

فيه أقوى مما قرئ عليه من كتاٍب عليه خطه؛ ألنه رمبا يهم القارئ والشيخ  ن: إن ما تلقاه بسماعه مم فنقول
 يكون قد غفل، فحينئٍذ حيتمل اخلطأ. هذا هو مراد املصنف.

 ".وايتهوبعمله بر "✍
 .( يعين بعمل الراوي بروايته يكون مرجًحاوبعمله بروايتهقوله: )

  وهذا تفصلنا فيها بكثرة لما قلنا: إذا خالف عمل الراوي للحديث هل يرده؟
 وفصلته هناك. .الكن عمله به يكون مقويًّ ، قلنا: أنه ال يرد احلديث

 ".وبأنه ُعِرَف أنه َل يُرِسُل إَل عن عْدل"✍
( ُعِرَف أنه َل يُرِسُل إَل عن عْدلحتتاج إل مقدمة وهو أن هذه املسألة وهو قول املصنف: ) احلقيقة اجلملةهذه 

على مسألة. مر معنا أن احلديث املرسل حجة، وظاهر إطالقهم عندما قالوا: إنه حجة أنه ال يشرتط أن يكون  مبين
سل عن الثقات وغريهم كأيب العالية الرياحي ل عن الثقات فحسب، فإن بعض املرسلني ير سم ر  معروٌف بأنه ي ُ  لُ سم املر  
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مثل عطية العويف يرسل  ،عن غريهم له كالريح؛ ألنه يرسل عن الثقات ويرسليذُكمر عنه أن مراس -كما تعلمون-
 عن الثقات وعن غريهم، وهكذا.

 المقصود من هذا ما هو؟ 
 .سٍل يكون حجًة إذا كان املرسل ثقةً ر  أننا نقول: هذا مبين على أن كل مُ 

أنه له شروط عند الشافعي، وأِحد ال خيالفه فيها كما قال ابن  ك يف احلديث حجية احلديث املرسلوذكرنا هنا
عبد اهلادي، من هذه الشروط أن يكون املرسل معروفًا بأنه ال يرسل إال عن ثقة، وأما إن كان معلوم أنه يرسل عن 

إمجاًعا  يَ كم املرسل مطلًقا مقبول، كما أن عامة أهل العلم وحُ  الثقة وعن غريه فال يقبل حديثه؛ فإنه مل يقل أحٌد: أن
 عند املتقدمني أهنم مل يقولوا: إن املرسل مطلًقا مردود.

 ي اإلجماع على أنه حجة لكن بشرطه، ما هو شرطه؟كِ حُ 
اع كى اإلمجإال بعض املتأخرين من أهل احلديث. حَ  يقول: مل خيالف يف حجية املرسلطبًعا تعرفون أن العالئي 

املرسل أِحد ومجاعة من أهل العلم، لكن ليس على سبيل اإلطالق وإمنا بشروط، وخيتلفون يف الشروط على حجية 
 إقالاًل وكثرة، وغالًبا هي أربعة اليت أوردها املصنف.

إنه إذا قلنا باإلطالق أنه يقبل احلديث املرسل من الثقة مطلًقا، فنقول: إذا تعارض حديثان  يقول المصنف:
 من يرسلل عن الثقات وغريهم ُقد م وكان أحد املرسلني يرسل عن الثقات فقط معروٌف بذلك، والثاين يرس سالنمر 

 عن الثقات. هذا قوله، وأما إذا قلنا: إن من يعرف أنه يرسل عن الثقة وغريه، فنقول: إن خربه مردود. 
 ".وبكونه مباشًرا للقصة" ✍

 حضر القصة وقت وقوعها. يعين أنه يكونمباشًرا للقصة( ) :قوله
 َي اهلل َعن هُ -: أنه جاء أن أبا رافع ومن أمثلة ذلك  -َصل ى اهلل َعَلي هم َوَسل م-كان قد حضر نكاح النيب   -َرضم

، مث إن -َصل ى اهلل َعَلي هم َوَسل م-؛ أي بني ميمونة وبني النيب "كنت السفير بينهما"مليمونة، وكان حاضرًا ألنه قال: 
"نكحها وهو مع أن ابن عباس قال:  ميمونة وهو حَلل" -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-"نكح النبي قال: أبا رافع 

 -مَصل ى اهلل َعَلي هم َوَسل  -. فنقول: قد م حديث أيب رافع ألنه كان مباشرًا للقصة ألنه كان السفري بني النيب م"محرِ 
َي اهلل َعن ها-وميمونة   اخلطاب وابن عقيل.كأيب   عليه القاضي وتالمذتهالرتجيح به نص و . -َرضم
 ".أو صاحَبها"✍

ا مثل ميمونة هي صاحبة القصة فقالت: )أو صاحبها(  أي أنه هو صاحب القصة وهذه أيًضا واضحة جدًّ
-: "تزوج النبي فقوهلا مقدٌم على قول ابن عباس ملا قال وهو حَلل" -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-"تزوجني النبي 

 ألن هي صاحبة القصة. ؛"ميمونة وهو محرمٌ  -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم
 .وخالف يف هذين األمرين اجلرجاين فيما نقل القاضي 
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 ".و مشاِفًها"أ✍
أي أنه روى احلديث من غري حجاب، وهذا املشافهة من املرجحات نص عليها  معنى مشافًها:)أو مشافًها( 

مسع منه حبجاب. ومثلوا لذلك  نمن الراوي من غري حجاٍب على مالقاضي وغريه، وبناًء على ذلك فيقدم من مسع 
ُهما-بن حممد عن عائشة  قالوا: بأن حديث عروة بن الزبري والقاسم َي اهلل َعن   مقدٌم على حديث األسود،  -َرضم

َي اهلل َعن ها-شة ئوذلك أن عروة بن الزبري والقاسم بن حممد مها من حمارم عا فالقاسم بن حممد بن أيب بكر  ؛-َرضم
له عائشة ألنه من العّباد الصاحلني ته، وعروة بن الزبري هي خالته، فروايتهما مقدمة، واألسود نعم كانت جتُم هي عم

كانوا إذا جاء االستسقاء قالوا لألسود:   -رضوان اهلل عليهم–الذين كان يستسقى بدعائهم، فقد ثبت أن الصحابة 
َي اهلل -وكان ذلك بعد وفاة العباس  قم فادعوا بنا"." َي اهلل َعن -، وهو من أصحاب ابن مسعود -َعن هُ َرضم َرضم

 .-اجلميع
 ريرة لما َعتُ َقت كان أن ب": : أن عروة والقاسم بن حممد رويا عن عائشةمثال ذلك أو من تطبيقات ذلك

. فنقدم تلك الرواية على هذه أن زوجها مغيث كان حرًّا""بينما روى األسود عن عائشة:  ،عبًدا" زوجها مغيث
 افهة وليست حبجاب.ألهنا رواية مش

 ".أو أقرب عند سماعه"✍
من رواية البعيد؛ ألن  أبعد، فرواية القريب -َصل ى اهللُ َعَلي هم َوَسل م-(؛ أي أقرب مكانًا إل النيب أو أقربقوله: )

 البعيد قد يسمع خطًأ، ولذلك مثاالن:
 .مثال صورة جزئية -
 ومثال عام. -

َي اهلل َعن هُ -هنم قالوا: نقدم حديث ابن عمر ما نقله القاضي وغريه أ المثال الجزئي: َصل ى -يف أن النيب  -َرضم
َي اهلل َعن هُ -ألن ابن عمر  "أفرد الحج -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-النبي "أفرد احلج، نقول:  -اهلل َعَلي هم َوَسل م  -َرضم

فدل على قربه ، "يسيل عليَّ لحتى إن لعابها  -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-إنني كنت تحت ناقة النبي "كان يقول: 
َي اهلل َعن هُ -، بينما أنس -َصل ى اهلل َعَلي هم َوَسل م-من النيب   كان قارنًا".  -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-"النبي قال:  -َرضم

يف وقت التلفظ  معهفهو بعيد. هذا مثال أوردوه، وقد ال يقبل من كل وجه؛ ألن صفة التمتع مل يكن فيها ابن عمر 
 ، أو الدليل عليها، وإمنا كان يف بعض مواضع احلج.هبا

َي اهلل َعن ها-وهو ما ذكره أبو الوفا أننا نقول: إن رواية عائشة  :هناك مثال ثاني قد يكون أدق يف أحوال  -َرضم
طهوره ه، وأحواله يف اغتساله، وأحواله يف اخلاصة مقدمٌة على غريها يف أحواله يف بيت -َصل ى اهلل َعَلي هم َوَسل م-النيب 

َي اهلل َعن ها-كله، ويف صلواته كذلك، وما يكون يف بيته تكون روايتها  األقرب إليه مكانًا هي هي املقدمة ألهنا  -َرضم
َي اهلل َعن ها-  .-َرضم



 

 

 

 

20 

بن الالمختصر في أصول الفقه شرح  20

 اللحام الحنبلي
 

نقله الفخر املصنف أطلق اخلالف يف هذه املسألة األخرية فيها خالف بسيط يف املذهب أو يسري يف املذهب 
 إمساعيل، نقل الفخر إمساعيل أن يف هذه املسألة خالفًا على روايتني.

 ".وفي تقديم رواية الخلفاء األربعة على غيرها روايتان"✍
 هاتان الروايتان نقلهما  :روايتان() مرواية الخلفاء األربعة على غيره قضية تقديم :هذه المسألة وهي

 قبل قليل يف مسألة هل يقدم األقرب أم ال؟  لك  اليت نقلتالفخر إمساعيل، وبنامها على الروايتني
 :َصل ى اهلل َعَلي هم َوَسل م-، فإن النيب -َصل ى اهلل َعَلي هم َوَسل م-ألن اخللفاء األربعة أقرب مكانًا للنيب  قال- 
ا األقرب إليه مكانًا، فحيث قلنا: إن هناك فهم« رمَ عُ كر وَ و بَ بُ أَ ا وَ نَ ت أَ ئْ جِ ر، وَ مَ عُ كر وَ و بَ بُ أَ ا وَ نَ ت أَ بْ هَ ذَ »يقول: 

 روايتني يف تقدمي األقرب، فنقول: كذلك هنا فيه روايتان.
 أننا حيث جزمنا بتقدمي رواية األقرب فإننا جنزم بتقريب رواية اخللفاء مفهوم ما بناه به الفخر إسماعيل :

ظاهر كالم أصحاب أِحد ملا سيأيت يف املسألة  األربعة على غريهم، فنقول: إن روايتهم مقدمةٌ على غريهم. وهذا هو
 القادمة.
 ".ت روايُة أكابر الصحابة على غيرهمحَ جِّ ت رُ حَ جِّ فإن رُ "✍

َي اهلل َعن  ُهم-( أي إن رجحت رواية اخللفاء األربعة أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي تحَ فإن رُجِّ قوله: )  -َرضم
( وهذا هو املعتمد وهو الرتجيح، ونص على ذلك أِحد، ت رواية أكابر الصحابة على غريهمعلى رواية غريهم ُرج حَ 

، فريون تقدمي رواية األكابر على غريهم، ويرون كذلك تقدمي وبناًء عليهوجزم به القاضي وأبو اخلطاب وغريهم، 
 رواية اخللفاء األربعة على غريهم.

 ".سيَّان عند األكثر هوروايُة متقدم اإلسَلم ومتأخر "✍
لق لو أن صحابيني رويا حديثني متعارضني كان أحدمها متقدم اإلسالم، واآلخر متأخر هذه املسألة فيما يتع

اإلسالم. وهذا يأيت كثريًا يف حديث على سبيل املثال حديث أيب هريرة، فإنه أسلم متأخرًا أسلم يف خيرب، كذلك 
َي اهلل َعن هُ -رواية جرير بن عبد اهلل البجلي  اإلسالم، مع أن أحاديثه  يته ألنه متأخروكان أهل احلديث حيبون روا -َرضم

وليست منسوخة  لغالببجلي لكوهنا أحاديث حمكمة يف اقليلة، وقد مجع أحاديثه أحاديث جرير بن عبد اهلل ال
 املوفق ابن قدامة يف جزء خمطوط متوفر عند كثري من طلبة العلم.

 لصحابة المتقدمين إسَلًما، حديث جرير بن عبد اهلل البجلي هي متأخرة إذا تعارضت مع أحاديث ا
 فأيهما يقدم؟ 

  فيها قوَلن:
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 وهذا القول هو قول  .يقدم املتأخر على رواية املتقدم : نسب املصنف لألكثر أهنما سيان، فالالقول األول
املصنف وهو قول القاضي أيب يعلى، وقول ابن عقيل كذلك، وهو اجملزوم به عند كثرٍي من املتأخرين من األصوليني 

 احلنابلة. من
 م متأخرو اإلسالم. وهذا الذي ذكره املوفق أنه قد يكون دلياًل على النسخ. وهذه د  قَ أنه ي ُ  :الطريقة الثانية

، فنقول هنا تأخر اإلسالم مثلها هنا، ملا كان حيكم به بالنسخيف  تكلمنا عنها هناك ملا ذكرنا اخلالف يف النسخ
ليلنا بأن هبا أبو اخلطاب يف ]االنتصار[ يف أحد املواضع، فقالوا: يرجح دمن باب الرتجيح كذلك، وقد رجح أيًضا: 

 .راويه متأخر اإلسالم
 ".أو قُدمت هجرته: ذكره ابن عقيل وأبو الخطاب وزاد. ويقدم األكثُر صحبةً "✍

ضر فإن من أسلم وح وبناًء على ذلك( قد ال يكون أكرب قدرًا، لكن أكثر صحبًة، األكثر صحبةأيًضا هذا )
يوًما ليس كمن أسلم ومل حيضره، وال تالزم بني كثرة الصحبة وبني الفضل، فإنه على  -َصل ى اهللُ َعَلي هم َوَسل م-النيب 

أنه رابع من "[: صحيح مسلم]، بل يف -رضوان اهلل عليهم–سبيل املثال عمرو بن عبسة من أفاضل الصحابة 
قليلة، وقد  -َصل ى اهللُ َعَلي هم َوَسل م-أو لقياه للنيب  -َعَلي هم َوَسل مَصل ى اهللُ -ومع ذلك فإن حديثه عن النيب  ،"أسلم

يف مسلم قال له أحد كما أحاديثًا كثرية   -َصل ى اهلُل َعَلي هم َوَسل م-روى حديثًا كثريًا؛ ولذلك ملا روى عن النيب 
ل: إمنا مسعته أكثر من يف يوٍم واحد؟ فقا -ل مَصل ى اهلُل َعَلي هم َوسَ -هذا احلديث كله مسعته من النيب الصحابة قال: 

 .-رضي اهلل عنه–الصالة، وعن غريها من األحاديث اليت نقلها عمرو بن عبسة أنه سأله مرة منه 
الصحبة ال يلزم منها التفاضل، وإمنا األكثر باملصاحبة، فتلك القاعدة أو ذاك ب : أن األكثرفالمقصود من هذا

 .-َصل ى اهللُ َعَلي هم َوَسل م-ذا باعتبار كثرة املصاحبة من النيب املرجح باعتبار الفضل، وه
 ( بأن كان من متقدمي املهاجرين.أو قدمت هجرتهأيًضا: ) وزاد أبو الخطاب(قال: )
 ".ح بكونه مشهور النسبجَّ رَ وي ُ "✍

 .ِحدان من متأخري احلنابلة وغريه ابنهذا الرتجيح ذكره 
هكذا ذكر ومل يذكره أحد من املتقدمني فيما أعلم، –معروفًا ألن العادة ( بأن يكون مشهور النسب )وقصده ب

، ولكن املصنف عنه ينقلونه نقاًل ن و املتأخر ن احلنابلة مل يذكره ابن ِحدان و ابن ِحدان واآلمدي، لكن م هوإمنا ذكر 
 .-هنا جزم به جزًما كليًّا بأنه يقدم مشهور النسب

نسبه جتعله يتحرز من  نسبه فإن معرفة فَ رم الوا: ألن الشخص إذا عُ رف نسبه، قع  هو الذي ي ُ  مشهور النسب
ن له حاجز من الوقوع يف بعض ذلك، ولذلك دائًما معرفة النسب جتعل الشخص يتأدب، يكو  لميثا مالوقوع في

املروءة، أو من الوقوع يف بعض األمور اليت يعاب هبا قومه، فمثل هذه األمور تكون كذلك؛ ولذلك يف أمصار  مخوار 
سلمني يقولون: إن من كان منسوبًا للنسب الشريف؛ أي أنه قرشيٌّ، أو أنه هامشيٌّ، فإنه يف الغالب يكون وقوعه امل
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غريها من  ت املروءة أقل من غريه؛ ألن دائًما أطراف البلدان أغلب الشهرة بالنسب تكون هلذا األمر دونال  يف خمُم 
 غريب. وهو -َعز  َوَجل  -عند اهلل  علمالو -املتأخرين ، ولكن عموًما هذا األمر ذكر بعض ستندر األنساب اليت 
 أن األحاديث اليت يرويها أهل احلرمني تكون مقدمة على غريهم، مثل ما ذكر أيًضا يعني بعض أهل العلم :

إمنا تقدمي "وهذا تقدمي جزم به ابن عقيل، مث قال ابن عقيل:  .أهل احلرمني أعلم بأصول األحاديثقالوا: ألن 
مكة واملدينة إمنا هو كان يف ذلك الزمان، يف زماهنم، وأما يف زماننا؛ يقصد زمانه وهو يف القرن  رمنيحديث أهل احل

-فهذه مرجحات أوردوها هم، والعلم عند اهلل  ".اخلامس اهلجري فإنه قد فشت البدع وانتشرت يف أهل احلرمني
 يف صحتها. -َعز  َوَجل  
 ".أو غير متلبس بمضعف: وانفرد اآلمدي"✍

ويف بعضها يعين ألفاٌظ أخرى يعين أنه املراد  متلبس(هكذا يف بعض النسخ ) ف(أو غير متلبٍس بمضعِّ قوله: )
بقول اآلمدي هذا أنه يقد م الذي مل يضعفه أحٌد على الذي ضعفه بعض علماء احلديث. هذا هو أقرب فهم ملا 

 أوردوه.
 ".ذكره ابن عقيل ."وبتحملها بالًغا✍

وهذا ذكره ابن عقيل، وضعفه القاضي،  .قدم على غريهميعين من حتمل الرواية بالًغا لًغا( وبتحملها باقوله: )
فإن القاضي أبا يعلى ذكر يف املناسك من كتاب ]التعليقة[: أن بعض الفقهاء قال: إن أخبارهم يرويها الرجال، 

صبيًّا، فُتقد م رواية األكابر سنًّا  وأخبار خمالفيهم يرويها ابن عباس، وكان يف حجة الوداع صبيًّا، فيكون قد حتمل
 على األصغر سنًّا الذي حتمل دون ذلك.

 شوف نفى اخلالف "ال أحد يقدم خرب غريه عليه هلذه العلة، "ال أحد": قال: فقال القاضي أبو يعلى .
 ".رجحوا خربه يف مسألة القرآن على رواية أنس، فكيف جيوز مناقضة ذلك؟ -يقصد احلنفية–بل إهنم 

: إن تقدمي البالغ على من حتمل وهو غري بالغ مل يقل به أحد إال بعض احلنفية، مث ذكرها القاضي يقول فكأن
 أو أوردها ابن عقيل.

 ".وأهل الحرمين أولى: قال"✍
( وذكرت لكم أن هذا ذكر ابن عقيل: أن هذا مبين على ما وأهل الحرمين أولىأي قال ابن عقيل: ) )قال(؛

"إذا وجدت أهل المدينة على شيٍء قل عن زيد بن ثابت أنه يقول: واملدينة، وأنه كذا نَ  جاء يف تفضيل أهل مكة
قد فشت ف وذكرت لكم أن ابن عقيل قال: إن هذا إمنا يف زماهنم، وأما يف زماننا يقصد القرن اخلامس فهو السنة".

 .البدع باحلرمني
 ".وَل يرجح بالذكورية والحرية على األظهر"✍

 الترجيح بالذكورية فيها أقوال متعددة:( بالذكورية)جيح نبدأ هذه مسألة الرت 
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  ال يرجح فرواية الذكر واألنثى سواء. وهذا قول عامة أهل أنه وهو  :به المصنفالقول األول الذي جزم
املصنف الشيخ تقي الدين، وابن مفلح، وهذا الذي استظهره و العلم، وممن جزم به من أصحاب أِحد أبو اخلطاب، 

 هنا.
 ك قوالن عند األصولينيهنا: 

 وهو ترجيح رواية الذكور على اإلناث مطلًقا. -
فما كان متعلًقا بالنساء  ؛اث يف غري ما يكون من حكم النساءثانية وهو ترجيح رواية الذكور على اإلن روايةٌ و  -

 .نساء مقدمٌة على رواية غريهنلافرواية 
، أو يف [أعيان العصر]يف إما  نقله الصفدي أنه نقل عن إحدى الفقيهات فيما ومما يستطرف في ذلك

أهنا كانت تناظر السبكي الكبري يف أحكام الفقه، وأهنا تناظرت  -هينسيت اآلن الكتاب الذي أحد كتاب–]الوايف[ 
معه أو مع غريه يف بعض األحكام املتعلقة بأحكام النساء يف احليض فعارضها، فقالت تلك الفقيهة وأظن امسها 

فهذا يف األحكام وكذلك يف الرواية، فما كان منه كذلك. هذا رأيهم؛ ولذلك  .ن أعلم بشأننا"فاطمة قالت: "حن
 فإن التاج السبكي قدم هذا القول وهو الرتجيح بالذكورية.

الذكور  ح عند التعارض روايةرج  ( يدلنا على أن هناك قول آخر يف املذهب بأنه يُ على األظهرتعبري املصنف )
فهم من رواية نقلت عن أين حبثت فلم أجد يف املذهب من يقدم رواية الذكور اللهم إال ما يُ  واحلقيقة .على اإلناث

يف نقض الوضوء مبس الذكر، قال  -رضي اهلل عنها–إبراهيم احلريب من أصحاب أِحد أنه ملا ذكر حديث بسرة 
، عن امرأة"إبراهيم احلريب:  قدم عليه حديث طلٍق ألن فقد يفهم من ذلك أنه  "إنما يرويه شرطيٌّ عن شرطيٍّ

 ال ترويه امرأة، وإمنا يرويه رجل، فال ينتقض به الوضوء. قٍ ل  املفهوم أن حديث طَ 
هذا القول املنسوب إلبراهيم احلريب نفى ثبوت صحته مجاعة من احملققني، ومنهم أبو اخلطاب، فإن أبا اخلطاب 

سرية إبراهيم احلريب يعرف ورعه وشدة  يعرف أنكر صحة ذلك، وقال: إن هذا ال يثبت عن إبراهيم احلريب، والذي
 ديانته، وال يعري أحًدا هبذه األمور. 

 ".ويرجح المتواتر على اآلحاد"✍
طبًعا الالزم هذا أننا عندما يأيت حديث ترويه عائشة، وحديث آخر يرويه أحٌد من الصحابة يقدم حديث غريها 

كثرية إن أحاديث عائشة تقدم أحيانًا  باتفاق"، ف ضعيفٌ  عليها. وهذا غري صحيح، ولذلك قال أبو اخلطاب: "وهذا
َي اهلل َعن اجلميع-وأم سلمة وفاطمة  على غريها، وحفصة  .-َرضم

 "والحرية".✍
ن عن العبد كذلك أيًضا حكي فيها خالف مشهور جدًّا يف كتب األصول، وكما ذكر رواية القم )والحرية( 

 ال أثر هلا يف الرتجيح.املصنف يعين اخلالف قريب من اخلالف السابق أنه 
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 "ويرجح المتواتر على اآلحاد".✍
 .: )ويرجح المتواتر على اآلحاد(قول املصنف

 : يشمل أمرين( : )المتواترقوله
 وهذا واضح، إذا كانتا متعارضتني، فحينئٍذ نقول: إن اآلحاد تكون  .القراءة املتواترة على قراءة اآلحاد

 منسوخًة.
 السنة على اآلحاد من السنة مقدٌم عليه. من: املتواتر األمر الثاني 
 املتواتر من القرآن على اآلحاد من السنة إذا عارضه من كل وجه ومل ميكن اجلمع بينهما. واألمر الثالث :

وأغلب األصوليني وهذا نص عليه مجاعة من أصحاب أِحد منهم ابن هبرية، والشيخ تقي الدين نص عليه يف القراءة، 
 مل يرجح بذلك. اا أذكر أن أحدً على هذا الشيء، م

 ".المسنُد على المرسل عند الجمهورو "✍
 .املسند يعين احلديث املتصلوالمسنُد على المرسل( قوله: )

صحايب،  الذي فيه انقطاع سواًء كان مرسل(؛ أي الذي فيه انقطاع؛ ألن هنا مراده باملرسل : )على المرسلوقوله
 ذلك.  أو مرسل تابعي، أو تابع تابعي وحنو

أنه إذا تعارض حديثان أحدمها متصٌل واآلخر مرسٌل فإنه يقدم احلديث املسند؛ أي املتصل على  :فذكر املصنف
وهذا هو قول أكثر األصوليني، بل قال ابن مفلح: إن عليه نص أِحد وأكثر  .احلديث املرسل؛ ألنه أظهر صحةً 

 عند الجمهور(.املصنف: ) أصحابه. نص عليه القاضي، وأبو الربكات وغريه. وهذا عبارة
يعين -رأيت أبا عبد اهلل ": أن أبا بكر األثرم نقل عن أيب عبد اهلل أنه قال: مما نص عليه أحمد على ذلك

مل جيد خالفه أثبت منه  إذايف إسناده شيٌء يأخذ به،  -َصل ى اهلل َعَلي هم َوَسل م-إذا كان احلديث عن النيب  -أِحد
 ".إذا مل جيئ خالفهديث إبراهيم اهلجري، ورمبا أخذ باملرسل مثل حديث عمرو بن شعيب، وح

 فهذا يدل على أن املرسل إذا جاء حديٌث على خالفه "أخذ باملرسل إذا مل جيئ خالفه": هذا هو الشاهد .
م املسند عليه.  وكان مسنًدا ُقد 

 ".المرسل أولى: وقال الجرجاني وأبو الخطاب"✍
 .(إن المرسل أولى)قل هذا القول عنه القاضي، يقول: من أصحاب أيب حنيفة، ون الجرجاني()

: قال: ألن املرسل ما أخفي الراوي إال وهو مشهور ومستفيض عند الناس. وهذا احلقيقة كالم غري حجته
 صحيح.
  نسبة هذا القول أليب اخلطاب فيه نظر، بل إن  :(وقال أبو الخطابقوله: ) مسألةعندي هنا نقطة في

احًة يف ]التمهيد[ على أن املسند مقدم، وصرح بذلك يف أكثر من موضع: أن املسند مقدٌم أبا اخلطاب قد نص صر 
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على املرسل، وإمنا نسب املصنف هذا القول أليب اخلطاب تبًعا لعبارة ابن مفلح، فإنه نسب له ذلك، ونقله عن 
د أنه مل يقل: إن احلديثني ، وبالرجوع لكتاب ]االنتصار[ فاملوضع الذي نص عليه ابن مفلح جن[االنتصار]كتاب 

إذا تعارضا وكان أحدمها مسنًدا واآلخر مرسل، ُقد م املرسل عليه، وإمنا عبارته يف ]االنتصار[ ملا تكلم عن حديث 
، قال: "أكثر ما فيه أنه مرسل ألنه جاء من طريق عمر بن عبد العزيز عن متيم"نقض الوضوء خبروج النجاسة قال: 

فإن " -بل أظهر يف القوة، سأعلق عليها -انظر– "املرسل كاملسند، بل أظهر يف القوةوال يقدح ذلك عندنا فإن "
 ."عمر بن عبد العزيز مع زهده وورعه ال يقول: قال متيم وهو مل يثبت عنده

ليس عند التعارض، وإمنا أظهر يف هذه احلالة ألن عمر ما نقلها يف هذه احلال وهو أمري  بل هو أظهر""قوله: 
إال وقد معناه أنه اشتهر عند الناس، فيكون كاحلديث املستفيض؛ ولذلك فإن نسبة هذا القول أليب  وله هذا املكان

 اخلطاب غري صحيح. فقط أردت أن أنبه عليه.
 ."وسواءٌ مرسل الصحابي وغيره لجواز أن يكون المجهوُل غيَر حافٍظ، وإن كان عدًَل : قال ابن المنِّي"و ✍
هذا اخلالف املتقدم يف قضية تقدمي املسند على املرسل واحلكم بأن  :تح ابن املين( أبو الف: )وقال ابن المنيقال

 .دم يشمل مرسل الصحايب ومرسل غريهاملسند يق
ومل يسمعه منه مثل أحاديث ابن  -َصل ى اهللُ َعَلي هم َوَسل م-هو الذي يرويه الصحايب عن النيب  مرسل الصحابي

َصل ى -هي مراسيل، قالوا: ومل يسمع ابن عباس من النيب  -ضي اهلل عنهر –عباس، فإن أغلب أحاديث ابن عباس 
فيقول: إذا تعارض  وبناًء على ذلكإال عشرين حديثًا أو أقل، وما عدا ذلك إمنا هي مراسيل،  -اهلُل َعَلي هم َوَسل م

لى املرسل. هذا مسند مسعه صحايبٌّ، فنقدم املسند ع حديٌث البن عباس وهي من مراسيل ابن عباس مع حديثٍ 
 كالم ابن املين.

 .( هكذا قاللجواز أن يكون المجهول غير حافظقال: )
أن قاعدة املذهب أن مرسل الصحايب حكمه حكم مسند كما مر معنا متاًما ال فرق بينهما،  :والذي يظهر

واء؛ ألن املبهم أو املسند على مرسل الصحايب، بل إن مسند الصحايب ومرسل الصحايب سقدم وحينئٍذ نقول: ال يُ 
 مرسل الصحايب هو صحايب وال يقدح ذلك يف العدالة. غري املذكور يف

ممكن، لكن هذا  -َصل ى اهللُ َعَلي هم َوَسل م-لكن لو أنه علل بأنه قال: الحتمال أن يكون أقرب أو أبعد عن النيب 
 تعليله على غريه. 

 ".ومرسل التابعي على غيره"✍
( قبل أن أبدأ يف هذه اجلملة، تتذكرون ملا تكلمنا عن املرسل كانت عبارة على غيره ومرسل التابعيقوله: )

َُه اهلل تَ َعاَل -املصنف   .( ومر معنا أن املرسل حجةومرسل غير الصحابيأنه قال: ) -َرِحم



 

 

 

 

26 
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 اللحام الحنبلي
 

  التابعي  يمرسل مطلق عموم المرسل يعني تابعلكن ما المراد بالمرسل؟ هل هو مرسل التابعي فقط، أم
 ا أرسل مثل إبراهيم النخعي إذا أرسل هل يكون إرساله حجة أم ليس بحجة؟إذ

التابعي،  ي ولو كان ممن دون التابعي كتابعومر معنا أن مجاعة من أصحاب أِحد رأوا أن كل مرسٍل يكون حجةً 
ه الطريقة، وأن هذا طريقة القاضي أيب يعلى وابن عقيل وغريمها من أصحاب أِحد يرون أن مجيع املراسيل على هذ

: ال، إمنا يكون املرسل حجًة إذا كان من ونولكن احملققني من أهل احلديث، واحملققني من أصحاب أِحد يقول
أن احملققني على أن املرسل  :د اهلادي تلميذ الشيخ تقي الدينداهم، بل قد نقل أِحد بن عبالتابعني فقط دون من ع

مطلق التابعني. وهذه مرت معنا؛ يعين إن كان بقي منها شيء الذي يكون حجة إمنا هو مرسل كبار التابعني، ال 
 يف الذهن.

: أن مرسل من بعد التابعي يكون هذه المسألة التي أوردها المصنف مبنية على التفريع على قول القاضي
 يعين إذا تعارض عندنا حديثان مرسالن أحد احلديثني املرسلني (ومرسل التابعي على غيرهحجة؛ ولذلك يقول: )

، وحديٌث آخر من إرسال تابعي تابعيٍّ فأيهما يقدم؟ هذا هو الذي يعين يقول املصنف: إن  هو من إرسال تابعيٍّ
 مرسل التابعي يقدم على مرسل تابعي التابعي.

 ".فق على رفعه أو وصِله، على مختلف فيهوالمت"✍
يف رفعه  فَ لم مرفوًعا خبالف الذي اختُ  أن الرواة رووا هذا احلديث من هذا الطريق( أي )والمتفق على رفعهقوله: 

أهو  فَ لم تُ خ  على وصله بأن ذُكمر مسنًدا فيه صحايب فيكون مقدًما على ما اُ  قَ فم ، أو ات  -َصل ى اهلل َعَلي هم َوَسل م-للنيب 
 موصوٌل أم أنه مرسل وهذا واضح من علماء احلديث، وكثريًا ما يطبقون هذه القاعدة يف هذه املسألة.

 :وهو قضية االتفاق على التخريج -أريد أن أتكلم عنها ولو بإجياز-ألة يتفرع عن هذه املس
  حاديث التي أخرجها على غيرها من األبمعنى أن األحاديث التي أخرجها الشيخان هل تكون مقدمة

 غير الشيخين أم َل؟ 
 رواه الشيخان على غيرهم ننظر لهم من جهتين: النظر الحقيقة في تقديم ما

 باعتبار الصحة والضعف.من حيث الرتجيح  -
 ومن جهة أخرى باعتبار الداللة. -

أنواع الظاهر له فال شك أن الداللة ختتلف باختالف نوع الصيغة، فالظاهر ليس كالنص، و  :أما باعتبار الدَللة
 .ودرجات

فعلى سبيل اجلملة نقول على سبيل اجلملة: أن ما رواه الشيخان مقدٌم على غريه على  :وأما باعتبار الصحة
ديث قد يكون ما يف اجلملة، وال يصح أن نقول: إنه على سبيل اإلطالق؛ ألن يف الصحيحني بعض األحاسبيل 

ولذلك فإنه قد حكي اتفاق حكاه الشيخ تقي الدين وغريه  ؛بعض احلروف اليسرية مقدٌم عليها خارج الصحيحني
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 اللحام الحنبلي
 

وف اليت ذكرهتا لك قبل قليل واليت فيها إشكاالت احلر  إال اجملمع على تصحيحهعلى أن ما رواه الشيخان هو مبثابة 
الناس بعد فقهية، بل إنه قد جاوز هذه املرحلة، وقال: إن ما رواه الشيخان هو يف حكم املتواتر ألنه استفاض عند 

 .فيكون كذلك ذلك ومل يكن فيه نكري
 فقلما يكون هناك حديٌث  حكام ما رواه الستة،: إن األصل يف أحاديث األدين يقولبل إن الشيخ تقي ال

عليه اعتماد مل يروه الستة الشيخان وأصحاب السنن األربعة إذا أضفت إليها املسند، فقلما خيرج حديٌث عن هذه 
، وإذا عارض حديٌث خارج السبعة حديثًا يف السبعة، فنحكم حكًما كالكتب السبعة قلما، ويندر أن يكون كذل

 .عليه ألهنا هي اليت عليها العمل م هذه األحاديثليس كليًّا وإمنا أغلبيًّا أنه يقد  
  أوردت يف هذا الكتاب ما عليه العمل عمل الناس أنه قال [رسالة أبي داود ألهل مكة]وتعلمون في :

 .........منوحيتجون به، فهو مل يأخذها 
 


